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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan terhadap perpajakan di Indonesia semakin lama semakin 

meningkat dari masa ke masa. Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai 

sumber utama dalam penerimaan hasil kas negara yang penting untuk 

pembiayaan pemerintah dan pembangunan yaitu penerimaan pajak. Untuk itu 

perlu adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan negara 

yang taat dan disiplin terhadap peraturan pajak. Pajak merupakan penompang 

bagi penghasilan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

contohnya seperti sekolahan dan perbaikan jalan. Dalam menata atau 

mengoptimalkan hasil penerimaan pajak perlu dilakukan reformasi untuk 

kedepannya agar tetap seimbang. Reformasi perpajakan itu sendiri bisa 

dilakukan dengan memperluas jaringan yang dapat menambah wajib pajak yaitu 

pengusaha kena pajak (PKP). 

Pengusaha kena pajak merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang – Undang PPN Pasal 1  UU Nomor 42 tahun 2009. 

Pengusaha kena pajak seharusnya membutuhkan pengawasan yang baik bagi 

wajib pajak. Pemerintah berusaha untuk memperluas jaringan dalam menambah 

basis pajak dan perlu melakukan pengawasan terhadap setiap wajib pajak baik 

yang sudah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak maupun yang belum terdaftar 
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sebagai pengusaha kena pajak. Pengawasan yang baik berpotensi untuk 

meningkatkan kualitas dan mutu kepatuhan dalam pengusaha kena pajak. 

Prabowo (2019) mengatakan bahwa menjadi pengawas pajak harus yang 

berprima oleh petugas pajak, maka dari itu ditunjuklah Account Representative 

sebagai fasilisator antara kantor pajak dengan wajib pajak pengusaha kena pajak. 

Account Representaive yaitu aparat pajak yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) memiliki tugas untuk mengawasi dan mengarahkan secara langsung 

kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. 

Penugasan kepada Account Representative dilakukan berdasarkan dalam jenis 

yang bisa meningkatkan kinerja pelayanan publik. 

Upaya dalam meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yaitu dengan 

memberikan pelayanan yang baik kepada pengusaha kena pajak khususnya 

Account Representative. Peningkatan kinerja terhadap pengawasan Account 

Representative diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak 

pengusaha kena pajak sebagai pelanggan, sehingga meningkatkan kepatuhan 

pengusaha kena pajak dalam bidang perpajakan. Account Representative 

maupun pengusaha kena pajak harus dibekali pengetahuan yang cukup agar 

terciptanya kesadaran dan pembayaran pajak sehingga dapat berjalan sesuai 

peraturan yang berlaku.  

Account Representative memiliki tiga tugas dan fungsi. Fungsi yang 

pertama adalah pelayanan yang bertugas untuk membantu dan melayani wajib 

pajak seperti pengusaha kena pajak. Fungsi yang kedua dari Account 

Representative yaitu pengawasan, yang bertugas dan memiliki wewenang 
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sebagai Account Representative dalam melaksanakan pengawasan terhadap 

wajib pajak yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pengusaha kena pajak 

sesuai ketentuan – ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi yang terakhir 

yaitu konsultasi, dimana wajib pajak dapat menanyakan kepada petugas tentang 

peraturan perundang – undangan yang tidak dipahaminya. Adanya fungsi 

konsultasi Account Representative dapat mengenal dan mengetahui terhadap 

kondisi wajib pajaknya seperti pengusaha kena pajak. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari memiliki wajib pajak pada 

pengusaha kena pajak yang cukup banyak. Tempatnya yang strategis dan 

memiliki trik dalam penambahan wajib pajaknya. Singosari tempat dimana 

banyak perusahaan dan tempat industri. Oleh sebab itu kantor pelayanan pajak 

pratama singosari dapat menambah wajib pajaknya dengan menelusuri 

perusahaan baru disekitar kantor tersebut dan dapat menambah data yang akurat 

dikarenakan pemasukan wajib pajak yang terdaftar semakin banyak dari tahun 

ke tahun. 

Peneliti tertarik memilih judul ini dikarenakan petugas Account 

Representative yang menjadi penghubung langsung antara kepentingan Kantor 

Pelayanan Pajak dan Pengusaha Kena Pajak. Sehingga Account Representative 

harus bekerja dengan sebaik dan seteliti mungkin agar terciptanya hubungan 

baik terhadap Kantor Pelayanan Pajak terhadap Pengusaha kena pajak. 

Diharapkan dengan adanya Account Representative pengusaha kena pajak lebih 

disiplin dan lebih tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran kewajibannya, 

sehingga sektor pajak terus meningkat. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam rumusan 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan jumlah Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang 

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari ? 

2. Bagaimana rasio kepatuhan pelaporan pajak dari Pengusaha Kena Pajak 

yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari ? 

3. Bagaimana pemahaman atas tugas Pengawasan Account Representative 

terhadap kepatuhan Pengusaha Kena pajak ? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan agar penelitian ini bisa terfokuskan dalam 

inti permasalannya. Maka batasan masalah yang digunakan penulis yaitu jumlah 

wajib pajak pengusaha kena pajak yang terdaftar, rasio kepatuhan pelaporan 

(SPT  Masa PPN) dari Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar dan pemahaman 

atas tugas Pengawasan Account Representative di KPP Pratama Singosari pada 

tahun 2016-2018. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan hasil perkembangan jumlah wajib pajak pengusaha kena 

pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. 

2. Mendeskripsikan rasio kepatuhan pelaporan yang dilakukan Pengusaha 

Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. 
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3. Mendeskripsikan pemahaman atas Tugas Pengawasan Account 

Representative terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.  

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, 

diantaranya yaitu : 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari 

Hasil yang telah dilakukan sebagai penelitian ini dapat menunjukkan bahwa 

perkembangan jumlah wajib pajak pengusaha kena pajak yang telah 

terdaftar dan berguna sebagai bahan evaluasi bagi para petugas pengawasan 

Account Representative untuk meningkatkan kinerjanya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Peneliti selanjutnya bisa menggunakan penelitian ini sebagai acuan untuk 

melakukan penelitian topik sejenisnya yang dapat mengetahui 

perbandingan sehingga bisa memperbaiki kekurangan dan dapat menambah 

pengetahuan untuk pihak – pihak yang ingin mendalami tentang perpajakan 

khususnya tentang Account Representative. 

 

 

 

 

 


